Achtergrond

Groot paardencongres   gewijd aan welzijn
Academy Bartels in Hooge Mierde is de plaats waar ISES 2011 zal plaatsvinden van 26 tot en met 29
oktober 2011. De International Society for Equitation Science (ISES) (een groep van vooruitstrevende
wetenschappers) zal hier de nieuwste onderzoeksresultaten presenteren aan paardeneigenaren en
dierenartsen. Het betreft onderzoek waar de eigenaar, het paard en de sport echt iets aan hebben.
Kathalijne visser-riedstra, onderzoeker bij Wageningen UR Livestock Research

V

ooraanstaande paardenonderzoekers
(ethologen, fysiologen, dierenartsen)
uit de hele wereld zijn lid van ISES
en komen van 26 tot en met 29 oktober
naar Nederland. Op 27 en 28 oktober kunt
u presentaties volgen op wetenschappelijk
niveau, op 28 oktober wordt samen met
praktijkdeskundigen de toepassing van de
wetenschappelijke kennis live op paarden
getoetst.
Een populairder programma is er ook: op

‘De paardenwereld’ wordt bijgepraat over
de nieuwste wetenschappelijke kennis.

26 oktober wordt een ‘Popular Equitation
Science Day’ georganiseerd. Op deze dag
presenteren wetenschappers hun onderzoeksresultaten en het gebruik daarvan in
de praktijk voor trainers, ruiters en andere
geïnteresseerden zonder de ingewikkelde
wetenschappelijke analyses. Deze dag is
vanwege het hoge praktijkgehalte zeer
goed te volgen voor paardeneigenaren,
ondanks de Engelse voertaal.
“Het congres is bedoeld om kennis met

elkaar uit te wisselen en mensen te ontmoeten, om zo de aandacht te vestigen op
het verbeteren van het welzijn van het paard.
Hierbij worden het sportieve en economische
belang niet uit het oog verloren”, zegt Kathalijne Visser (Wageningen UR), voorzitter
van het organiserend comité.

Wetenschapscongres 27 - 29 oktober
Op 27 oktober zal professor Daniel Mills
(dierenarts en onderzoeker, VK) ingaan op
ethische vragen rondom het gebruik van
paarden, het trainen van paarden, en hoe we
daar in de praktijk een manier in kunnen
vinden waarbij ruiter en paard een echt team
kunnen vormen. Verder zal George de Jong
(directeur InnosportNL) op deze eerste congresdag vertellen hoe hij sporters motiveert
om met behulp van de modernste technologieën te komen tot de gewenste prestaties.
Op 28 oktober komt professor Hilary Clayton (VS) de allernieuwste resultaten presenteren over onderzoek naar de werking van

het bit en de teugels in de mond. Onderzoek
met fluorescopie heeft al veel bijgedragen
aan de ontwikkeling van steeds betere bitten.
In de middag komt professor René van Weeren (dierenarts, NL) zijn visie geven op ‘facts,
figures en fiction’ van flexie; een veel besproken
onderwerp.
29 oktober, de laatste congresdag, krijgt een
interactieve invulling. In de ochtend kunnen
de deelnemers tijdens workshops zien hoe
de nieuwste technologieën gebruikt kunnen
worden bij de training. Zo zal gedemonstreerd
worden dat ook zeer ervaren paarden van de
bereden politie verschillend reageren op
onverwachte gebeurtenissen. Gedemonstreerd wordt hoe verschillende meetsystemen tezamen gebruikt kunnen worden om
nauwkeurig te meten hoe een paard zich
ontwikkelt in de training. Ook worden
been- en zithulpen daadwerkelijk gemeten
en zichtbaar gemaakt. In de middag komt
niemand minder dan Kyra Kyrklund
(internationaal bekende dressuuramazone,

trainster, coach) een clinic geven aan twee
Nederlandse talenten. De middag wordt
afgesloten met een clinic van de bondscoach
van de Nederlandse springruiters: Rob
Ehrens. Als extraatje zal op deze laatste dag
ook nog een spectaculaire demonstratie
gegeven worden van het bitloos rijden op
Grand Prix niveau door Alizée Froment uit
Frankrijk.
Alle congresdagen worden in de avond
afgesloten met betoverende shows en
livemuziek.

Zie voor het volledige programma
http://www.equitationscience.com/ISES2011_
Programme.html

Via demonstraties wordt de wetenschap
meteen in praktijk gebracht.

Popular Equitation Science Day: 26 oktober (publieksdag)
Op de Popular Equitation Science Day, op 26 oktober, zal vooraanstaand wetenschapper en
paardentrainer Andrew McLean ingaan op de leerprincipes achter de training. Andrew is zeer
bekend door zijn gerenommeerde gedragskliniek in Australië. Ook heeft hij meegeschreven aan
het boek ‘Bewuster paardrijden’ van Imke Schellekens-Bartels en schreef hij zelf enkele boeken.
Andere hoogtepunten van deze dag zijn de presentaties van professor René van Weeren en
professor Hilary Clayton. Hiernaast zijn er meerdere praktische demonstraties.
Zie voor het volledige programma:
http://www.equitationscience.com/ISES2011_PopularEquitationDay.html.
Paardendierenartsen krijgen voor drie congresdagen zes PEP-punten toegewezen. Speciaal
voor paardendierenartsen die de praktijk geen drie dagen kunnen verlaten, is er de mogelijkheid
om het congres één dag te bezoeken. Voor één dag worden twee PEP-punten toegewezen
(zie ook http://www.knmvd.nl/nascholing).
Bezoek voor meer informatie en registratie voor het congres en/of voor de Popular Equitation
Science Day de website: http://www.equitationscience.com/ISES2011.html of neem contact
op met het secretariaat via e-mail: ISESconference2011@equitationscience.com of telefonisch
(013) 50 91 66 66.
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